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1. Wprowadzenie 

Kontrola Nr P/10/084 - Stan realizacji wybranych inwestycji podjętych w ramach 

„Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa” została 

przeprowadzona z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy 

z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, zgodnie z planem pracy NIK na rok 

2010. Uzasadnieniem dla przeprowadzenia kontroli była interpelacja poselska i publikacje 

prasowe dotyczące inwestycji NATO w kraju realizowanych przez Zakład Inwestycji 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

Celem kontroli była ocena prawidłowości przygotowania i przebiegu realizacji wybranych 

inwestycji podejmowanych przez NATO na terenie Polski, w związku z realizacją programu 

NSIP (NATO Security Investment Programme) czyli Programu Inwestycji NATO 

w Dziedzinie Bezpieczeństwa. Program ten obejmuje, m.in. inwestycje w infrastrukturę 

wojskową na terenie państw członkowskich NATO, które mogą być wykorzystywane przez 

wojska członków Sojuszu lub wchodzą w skład wspólnych systemów obronnych. Koszty 

tych inwestycji są ponoszone wspólnie przez państwa członkowskie. 

Badaniem kontrolnym objęto w szczególności organizację procesów inwestycyjnych, 

podział kompetencji i zakres odpowiedzialności jednostek uczestniczących w realizacji 

zadań z dziedziny NSIP, a także terminy i koszty realizacji inwestycji. 

Kontrol ą objęto okres od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2010 r. z uwzględnieniem 

działań i zdarzeń zaistniałych przed podaną datą, a mających bezpośredni związek 

z zagadnieniami będącymi przedmiotem kontroli. 

Postępowania kontrolne zostały przeprowadzone od 1 czerwca do 15 listopada 2010 r. 

i miały miejsce w Ministerstwach: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Spraw Zagranicznych, Gospodarki, a także w Stałym Przedstawicielstwie 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Kwaterze Głównej NATO i Unii Zachodnioeuropejskiej 

w Brukseli – obecnie Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, 

Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Jednostce Wojskowej 

Nr 1158 w Łasku i Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie. 

 

                                                 
1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację czterech z sześciu wybranych 

inwestycji podjętych w ramach „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie 

bezpieczeństwa”, ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w działaniu 

o charakterze systemowym. Nieprawidłowości dotyczyły zaniedbań w przygotowaniu 

i realizacji procesu inwestycyjnego oraz nieefektywnego nadzoru nad przebiegiem 

budowy: składów materiałów pędnych i smarów na lotniskach w Malborku 

i Poznaniu-Krzesinach, posterunku radarowego typu „backbone”2 w Zamościu oraz 

modernizacji i rozbudowy składów materiałów pędnych i smarów w Cybowie. 

W szczególności NIK ocenia negatywnie wieloletnie opóźnienia i znaczne 

przekroczenia planowanych kosztów inwestycji, zaniedbania w przygotowaniu 

procesu inwestycyjnego oraz nieskuteczny nadzór nad przebiegiem inwestycji 

ze strony krajowego inwestora, tj. Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, a także Ministra Obrony Narodowej.  

Obowiązujące rozwiązania prawne dawały w ocenie kontrolerów możliwość sprawnego 

przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji. Nie zostało to jednak osiągnięte 

ze względu na wadliwą organizację i funkcjonowanie Zakładu Inwestycji Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego. Zakład nie zatrudniał pracowników o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych. Przypadki niestarannego wykonywania zadań (w tym nadzoru 

inwestorskiego) stwierdzono na wszystkich etapach kontrolowanych inwestycji. Pomimo, 

że organy kontrolne MON wykazały nieprawidłowości podczas odbioru przedmiotów 

umów i opłacania faktur oraz potrzebę zdefiniowania zadań w zakresie nadzoru, 

rekomendacje te nie zostały wdrożone. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację 2 kontrolowanych inwestycji, 

tj. modernizację hangaru na lotnisku w Łasku i budowę posterunku radarowego w 

Brzoskwini. Obiekty te zostały przekazane użytkownikom, a ich wyposażenie zapewniało 

możliwość wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem w systemie obronnym NATO. 

                                                 
2 backbone – radar wchodzący w skład głównej sieci radarów w ramach zintegrowanej obrony powietrznej 

NATO. 
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2.2. Synteza wyników kontroli 

1. W latach 2007-2010 (do 30 sierpnia) Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego realizował 98 inwestycji, na które wydatkowano 

1.844.881 tys. zł. Spośród 6 kontrolowanych zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 

323.063,5 tys. zł (17,5% ogółu wydatków), NIK negatywnie oceniła realizację czterech 

zadań o wartości 293.469,9 tys. zł (15,9% ogółu wydatków). Stwierdzono przekroczenie 

planowanych kosztów o 93,9% do 103,9% oraz wydłużenie terminów ich zakończenia 

od 4 do 9 lat. Ponadto, w wyniku zaniedbań po stronie inwestorów poniesiono 

dodatkowe koszty z tytułu przestojów w kwocie 2.410,7 tys. zł.  

Odbiór dostaw sprzętu i wyposażenia o łącznej wartości 19.134,9 tys. zł odbył się bez 

obecności przedstawicieli Zakładu (Inwestora-Zamawiającego) na placach budów. 

Występujący w składzie komisji odbioru przedstawiciele Zakładu potwierdzali zgodność 

dostaw pod względem ilościowym, parametrów technicznych i jakościowych oraz 

zabezpieczenia podczas transportu i magazynowania, po dostarczeniu protokołów 

odbioru dostaw do siedziby Zakładu w Warszawie. 

[str. 14-16 informacji]. 
 
2. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie trwający ponad 28 miesięcy przewlekły tryb 

wyłonienia inwestora zastępczego dla inwestycji na lotniskach i składach materiałów 

pędnych i smarów, co opóźniło rozpoczęcie kolejnego zadania i uniemożliwiło złożenie 

w NATO wymaganych informacji o 20 zakończonych inwestycjach.  

[str. 16-17 informacji]. 

3. NIK ocenia pozytywnie wiarygodność ksiąg rachunkowych prowadzonych w Zakładzie 

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Jednak w zakresie poprawności 

formalnej dowodów i zapisów księgowych, Zakładowi wydano ocenę negatywną, 

ze względu na naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości3. 

W zapisach księgowych stwierdzono m.in. nieprawidłowość o charakterze 

systematycznym (braki części dekretacji) oraz niepoprawne opisy operacji księgowych 

(73% łącznej ilości księgowań). 

[str. 19-20 informacji]. 

                                                 

3 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
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4. NIK oceniła negatywnie nadzór sprawowany przez Ministra Obrony Narodowej nad 

Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, jak również nadzór 

pełniony przez ten Zakład nad inwestorami zastępczymi. Nadzór sprawowany w imieniu 

Ministra Obrony Narodowej nie obejmował takich istotnych funkcji Zakładu jak: proces 

planowania, udzielanie zamówień publicznych, prowadzenie ewidencji księgowej, 

a przede wszystkim sprawowanie nadzoru nad inwestorami zastępczymi. Minister 

Obrony Narodowej nie wykorzystał rezultatów kontroli przeprowadzonych w 2008 

i 2010 r. przez wewnętrzne komórki kontrolne resortu (Biuro Audytu Wewnętrznego 

i Departament Infrastruktury MON), które stwierdziły: m.in. niezrealizowanie 

niektórych umów (lub ich części) za które zapłacono 3.552,5 tys. zł, pilną potrzebę 

zdefiniowania zadań dotyczących pełnienia nadzoru nad Zakładem. Obowiązujące 

regulacje prawne pozwalały Ministrowi Obrony Narodowej na podejmowanie 

w stosunku do Zakładu działań władczych, co nie zostało wykorzystane.  
 

ZIOTP, któremu powierzono zadania inwestora pakietów inwestycyjnych NATO 

na terenie kraju, nie posiadał zdolności samodzielnego realizowania nadzoru 

inwestorskiego i był zmuszony powierzyć wykonywanie tych czynności firmom 

zewnętrznym. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia politykę zatrudnienia 

w Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, ponieważ 

w Zakładzie nie zatrudniano pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania 

fachowego nadzoru inwestorskiego.  

[str. 17-19 informacji ] 

5. Rozliczenia z zakończonych zadań inwestycyjnych, uprzednio poddanych inspekcjom 

NATO4 zostały dokonane prawidłowo. Rozliczenia z dysponentem głównym dotyczące 

udziału strony polskiej w NSIP Zakład zrealizował w ustalonej formie, terminowo 

i zgodnie z ewidencją księgową. Roczne plany finansowe, analizy gospodarki 

finansowej, jak i okresowe sprawozdania z realizacji planu sporządzano terminowo. 

Należy jednak zwrócić uwagę na znaczne opóźnienia w zgłaszaniu zakończonych 

inwestycji do końcowego rozliczenia technicznego i finansowego przez NATO. 

[str. 20-21 informacji] 

6. Przeprowadzona przez kontrolerów NIK analiza organizacji procesu inwestycyjnego 

wykazała, że obowiązujące uregulowania umożliwiały prawidłową realizację zadań. 

                                                 
4 JFAI – (Joint Final Acceptance Inspection) – Wspólna Inspekcja Odbioru Końcowego i COFFA (Certificate 

of Final Financial Acceptance) – Rozliczenie finansowe inwestycji – uzyskanie certyfikatu finansowego. 
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W ocenie Izby zawiedli natomiast realizatorzy procesu inwestycyjnego, przede 

wszystkim Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Wiceminister 

Obrony Narodowej odpowiedzialny na nadzór nad inwestycjami NSIP nie określił 

szczegółowych warunków planowania i wykonywania zadań wynikających z udziału 

resortu w programie NSIP. 

[str. 14 informacji]. 

7. W trakcie kontroli stwierdzono wadliwość procedur oceny wiarygodności przedsiębiorców 

ubiegających się o kontrakty. Po zasięgnięciu opinii Ministrów: Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej - Minister Gospodarki 

w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. wystawił 42 oceny w postaci 

„Deklaracji uprawnień”, które stanowiły certyfikaty umożliwiające polskim 

przedsiębiorcom uczestnictwo w międzynarodowych przetargach dotyczących inwestycji 

NSIP na terenie krajów członkowskich NATO. Stwierdzono przypadki wydania przez 

Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych i Obrony 

Narodowej pozytywnych opinii przedsiębiorcom bez odpowiedniej wiedzy o tych 

przedsiębiorcach. Zadania nałożone na wymienionych Ministrów wykraczały poza ich 

praktyczne możliwości działania, ponieważ z uwagi na właściwości merytoryczne 

podległych ministerstw nie dysponowali oni informacjami uprawniającymi 

do dokonywania oceny finansowej, technicznej i profesjonalnej przedsiębiorców.  

[str. 21-24 informacji]. 

 

2.3. Uwagi końcowe i wnioski 

Wyniki kontroli wskazują na konieczność podjęcia następujących działań systemowych:  

przez Ministra Obrony Narodowej : 

– określenie szczegółowych zasad wykonywania nadzoru nad przebiegiem inwestycji 

NATO; 

– organizację procesu inwestycyjnego w sposób zapewniający efektywną i oszczędną 

realizację inwestycji NSIP; 

– podjęcie działań w celu weryfikacji zasadności obowiązku opiniowania przez Ministra 

Obrony Narodowej wiarygodności finansowej przedsiębiorców ubiegających się 
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o udział w realizacji inwestycji NATO, określonego w Protokole ustaleń Nr 33/99 

z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 26 sierpnia 1999 r.; 

–  podjęcie działań w celu wprowadzenia w Zakładzie zmian organizacyjnych 

i kadrowych, niezbędnych do zapewnienia przez ZIOTP skutecznego nadzoru 

inwestorskiego; 

– podjęcie działań w celu usprawnienia systemu kontroli zarządczej w Zakładzie 

i wyeliminowania przypadków nieprawidłowego prowadzenia ewidencji finansowo-

księgowej. 

przez Wicepremiera - Ministra Gospodarki: przeanalizowanie zasadności opiniowania 

przez Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych i Obrony 

Narodowej wiarygodności finansowej, technicznej i profesjonalnej przedsiębiorców oraz 

podjęcie stosownych działań na rzecz usprawnienia procesu opiniowania. 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:  podjęcie działań w celu 

weryfikacji procesu opiniowania przez Ministra SWiA wiarygodności finansowej, 

technicznej i profesjonalnej przedsiębiorców, określonego w protokóle ustaleń nr 33/99 

z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 26 sierpnia 1999 r. 
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3. Ważniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka uwarunkowań organizacyjnych 

oraz stanu prawnego  

W procesie przygotowania i realizacji inwestycji podjętych w ramach „Programu 

inwestycyjnego NATO w dziedzinie bezpieczeństwa”, uczestniczą:  

- Minister Obrony Narodowej, 

- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, 

- Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO. 

W 5 wydanych decyzjach Minister Obrony Narodowej ustalił wewnątrz resortu zadania 

podległych jednostek dotyczące realizacji i użytkowania inwestycji NSIP na terenie kraju. 

Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury MON bezpośrednio podporządkowano Zakład 

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i zlecono sprawowanie nadzoru 

w imieniu Ministra Obrony Narodowej nad tą jednostką – zgodnie z pkt 2 decyzji 

Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2002 r. 

Na podstawie pkt 3 decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 4/MON z 11 stycznia 2002 r. 

określono, iż przedmiotem działalności Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego jest sprawowanie funkcji inwestora obejmujące: planowanie, 

organizowanie procesu inwestorskiego, udzielanie zamówień na roboty budowlane, usługi 

i dostawy, finansowanie zamierzeń i prowadzenie ewidencji księgowej, sprawozdawczość 

i rozliczenia zadań. 

Utworzenie Zakładu miało na celu spełnienie wymogu, określonego przez Komitet 

Infrastruktury NATO o konsolidacji w jednej instytucji zadań merytorycznych i finansowo-

rozliczeniowych Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

w Dziedzinie Bezpieczeństwa. 

Na podstawie pkt 3 ppkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Zakładu, stanowiącego załącznik 

do decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 4 z dnia 11 stycznia 2002 r. zobowiązano Zakład 

do prowadzenia nadzoru nad inwestorami zastępczymi na etapie opracowywania 

dokumentacji budowy, realizacji prac budowlano-montażowych i rozliczania inwestycji. 
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Do 31 grudnia 2010 r. Zakład funkcjonował jako zakład budżetowy5, a od 1 stycznia 

2011 r. decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 49/MON z dnia 30 sierpnia 2010 r.6, 

w to miejsce utworzono instytucję gospodarki budżetowej z zachowaniem dotychczasowej 

nazwy Zakładu i zakresu jego zadań. 

Zadania i zasady ich realizacji przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w MON, 

tj: szefów komórek organizacyjnych, dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych i inne jednostki 

organizacyjne resortu obrony narodowej wynikające z uczestnictwa w "Programie 

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa” 

Minister Obrony Narodowej ustalił w decyzji Nr 215/MON7 z dnia 28 lipca 2004 r. 

Zadaniem Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej było określenie 

szczegółowych warunków planowania i wykonywania zadań wynikających z udziału 

resortu obrony narodowej w programie NSIP - pkt 22 decyzji Nr 215/MON Ministra 

Obrony Narodowej. 

Zgodnie z pkt 13 niniejszej decyzji Ministra ON organem wykonawczym odpowiedzialnym 

za realizację pakietów CP był Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, który na podstawie pkt 2 ppkt 12 i 14 i pkt 5 ppkt 2 lit. c zawierał 

umowy na realizację robót budowlanych, dostaw i usług - w przypadku zamówienia 

krajowego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych8, natomiast w przetargu 

międzynarodowym na podstawie dyrektywy NATO AC/4-D/2261 (wydanie 1996)9. 

Zadaniem użytkowników obiektów infrastruktury wspólnej NATO powstałych w ramach 

programu NSIP – zgodnie z pkt 18 decyzji Nr 215 Ministra Obrony Narodowej jest ich 

utrzymanie we właściwym stanie technicznym oraz zapewnienie dostaw mediów 

komunalnych (woda, energia elektryczna, energia cieplna, gaz, itp.). Użytkowników – 

zgodnie z pkt. 19 i 20 wymienionej decyzji wyznaczają właściwi Dowódcy Rodzajów Sił 

Zbrojnych, każdorazowo informując o tym Dyrektora Departamentu Infrastruktury 

Ministerstwa Obrony Narodowej. 

                                                 
5 Z dniem 31.12.2010 r. Zakład uległ likwidacji - zgodnie z decyzją Nr 211/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Inwestycji 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” (Dz. Urz. MON Nr 12, poz.141). 

6 Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 225. 
7 Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 100. 
8 Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759. 
9 Dyrektywa dostępna na portalu Ministerstwa Gospodarki pod adresem „bip.mg.gov.pl”. 
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Zasady opracowywania, zakres, szczegółowość i sposób realizacji centralnych planów 

NSIP Minister Obrony Narodowej określił w 3 decyzjach10: 

- decyzja Nr 347/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie 

zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych11, która weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2005 r., a utraciła moc 15 maja 2007 r.; 

- decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych12, która weszła w życie 

15 maja 2007 r., a z dniem 11 lutego 2008 r. utraciła moc; 

- decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie 

zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych13, która obowiązuje 

od 11 lutego 2008 r. 

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 i § 25 ust. 2 pkt 2 decyzji Nr 7/MON podstawą do planowania 

zadań w zakresie NSIP są decyzje upoważnionych organów NATO, a tryb i zasady 

identyfikowania potrzeb, przygotowania zadań do realizacji, realizacja inwestycji, 

procedury zatwierdzania i zmian wartości kosztorysowej inwestycji oraz zasady końcowego 

ich rozliczenia określają przepisy NATO. Natomiast w § 4 ust. 17 pkt 8 lit. a-p, został 

ustalony zakres informacji jakie zawierać powinny projekty inwestycji realizowanych 

w ramach NSIP, tj.: numer zadania, lokalizację robót, numer kompleksu, jawną nazwę 

użytkownika, określenie rodzaju robót, jawną nazwę zasadniczego obiektu, limit wydatków 

zaplanowanych z poszczególnych źródeł finansowania, kosztorysową lub szacunkową 

wartości zadania, wartość rezerwy ujętej w wartości kosztorysowej inwestora, termin 

rozpoczęcia zadania, przewidywany termin i całkowity koszt realizacji zadania, wartość 

wydatków zaplanowanych na realizację zadania w danym roku i w latach następnych oraz 

poniesionych w latach poprzednich.  

W § 14 ust. 4 zobowiązano inwestora (ZIOTP), do przedstawiania okresowych 

informacji i sprawozdań z realizacji inwestycji NSIP Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego 

P-8 Sztabu Generalnego WP za pośrednictwem Departamentu Infrastruktury MON. 

                                                 
10 Decyzje wydano na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 ze zm.) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej 
(Dz. U. Nr 94, poz. 426.). 

11 niepublikowana. 
12 Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89. 
13 Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6. 
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 Działania na rzecz polskich przedsiębiorców ubiegających się o udział 

w przetargach inwestycji NSIP na terenie krajów członkowskich NATO – prowadzą: 

- Minister Gospodarki, 

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

- Minister Spraw Zagranicznych, 

- Minister Obrony Narodowej, 

- Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO. 

Zgodnie z pkt 3 ppkt 1 Protokółu ustaleń Nr 33/99 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 

26 sierpnia 1999 r.14, zadaniem Ministra Gospodarki było badanie i potwierdzanie w formie 

deklaracji uprawnienia, wiarygodności finansowej, profesjonalnej i technicznej 

przedsiębiorców polskich ubiegających się o udział w realizacji inwestycji NATO w kraju  

i na obszarze pozostałych państw członkowskich Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, po zasięgnięciu w tej sprawie opinii Ministrów: Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych oraz Obrony Narodowej.  

Zadania Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO i Unii 

Zachodnioeuropejskiej w Brukseli w zakresie inwestycji NSIP wykonuje ekspert 

ds. infrastruktury obronnej – I sekretarz15, do którego obowiązków należy: uczestniczenie 

w pracach Komitetu Infrastruktury NATO, wspieranie wysiłków polskich przedsiębiorstw 

zabiegających o kontrakty w NATO na realizację projektów NSIP, utrzymywanie stałych 

kontaktów roboczych z Departamentem Infrastruktury MON i Zakładem Inwestycji 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie całokształtu spraw związanych 

z realizacją projektów NSIP na terenie Polski, przekazywanie do właściwych instytucji 

w kraju wszelkich informacji, materiałów i dokumentów NATO dotyczących 

programu NSIP. 

                                                 
14 Sygnatura RM 001-33-99 (do użytku służbowego) – niepublikowany. 
15 Na podstawie zakresu obowiązków ww. pracownika. 
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3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Organizacja procesu inwestycyjnego. 

W ocenie NIK, w wydanych przez Ministra Obrony Narodowej pięciu decyzjach zawarto 

regulacje, które umożliwiały wykonywanie zadań programu NSIP. Określono zasady 

planowania i realizacji zadań NSIP, powołano instytucję konsolidującą zadania 

merytoryczne i finansowo rozliczeniowe - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, przydzielono zadania osobom zajmującym kierownicze stanowiska 

w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

Ustalono, że wiceminister ON odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami NSIP, 

nie określił szczegółowych warunków planowania i wykonywania zadań wynikających 

z udziału resortu obrony narodowej w programie NSIP, do wydania których zobowiązywała 

delegacja zawarta w pkt 22 decyzji Nr 215/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 

28 lipca 2004 r. 

3.2.2. Realizacja wybranych zadań inwestycyjnych. 

W ramach Programu NSIP w latach 2007-2010 Zakład realizował 98 inwestycji, na które 

wydatkowano 1.844.881 tys. zł. Kontroli poddano 6 zadań inwestycyjnych16 na kwotę 

357.983,8 tys. zł, co stanowiło 19,4% ogółu wydatków w wymienionym okresie.  

Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie realizację czterech, spośród sześciu 

skontrolowanych inwestycji. Negatywne oceny dotyczyły zadań: 2AF 15102 i 15105, 2WI 

15006, 2PL 15002; pozytywne: 2AF 15073, 2WI 15009. Powyższa ocena wynika 

z wieloletnich opóźnień i przekroczeń planowanych kosztów inwestycji, zaniedbań 

w przygotowaniu procesu inwestycyjnego i prowadzeniu ewidencji księgowej, a także 

z nieskutecznego nadzoru nad przebiegiem procesów inwestycyjnych. 

 

 

 

                                                 
16 2AF: 15073 – modernizacja hangaru na lotnisku w Łasku, 15102 – budowa składów mps na lotnisku  

w Malborku, 15105 – budowa składów mps na lotnisku w Poznaniu-Krzesinach oraz 2PL 15002 – 
modernizacja i rozbudowa składów mps w Cybowie i 2WI: 15006 – dostarczenie radaru typu bacbone  
w Zamościu, 15009 – budowa posterunku radarowego w Brzoskwini. 
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– Zadanie 2AF 15102 - budowa składów materiałów pędnych i smarów (mps) na lotnisku 

w Malborku.  

Wartość kosztorysowa inwestycji w kwocie 43.071 tys. zł (netto) oraz termin 

jej zakończenia (2005 r.) nie zostały dotrzymane. Do dnia zakończenia kontroli 

wydatkowano 87.815,2 tys. zł (netto), a jej zakończenie przesunięto na 2011 r., co oznacza 

wzrost kosztów o 103,9% i sześcioletnie opóźnienie w realizacji. W ramach zadania 

przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie i dostarczenie podziemnych 

zbiorników magazynowych17. Wskutek sporządzenia nieprecyzyjnej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (SIWZ) przez inwestora zastępczego - NATO Expansion 

Engineering&Program Management Corporation (NE&PMC) i niedołożenia 

wystarczających starań przez pracowników Zakładu sprawdzających tę specyfikację, 

przetarg unieważniono. Komisja Arbitrażowa NATO rozstrzygająca oficjalny spór 

pomiędzy Polską a Niemcami przychyliła się do skargi strony niemieckiej i zaleciła 

ponowne przeprowadzenie przetargu po doprecyzowaniu SIWZ.  

Skutkiem wymienionych wyżej nieprawidłowości, poza prawie dwuletnim opóźnieniem 

w zawarciu umowy na wykonanie i dostawę zbiorników mps, było poniesienie przez 

Zakład dodatkowych kosztów w kwocie 2.410,7 tys. zł z tytułu przestojów 

w wykonywaniu robót przygotowawczych do montażu zbiorników oraz konieczności 

utrzymania obiektów w gotowości do odbioru. 
 
– Zadanie 2AF 15105 – budowa składów materiałów pędnych i smarów (mps) 

na lotnisku w Poznaniu-Krzesinach 

Wartość kosztorysowa inwestycji ustalona na 23.997,1 tys. zł (netto), wzrosła 

do 46.536,2 tys. zł (netto), tj. o 93,9 % , a termin zakończenia przesunięto o 9 lat – z 2003 r. 

na rok 2012.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie sposób określenia dodatkowych robót w umowie 

Nr 40/S/2009/28/5 zawartej w dniu 23 października 2009 r. na kwotę 1.176 tys. zł. 

W załącznikach do umowy, jak i w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie przedstawiono 

szczegółowego zakresu prac. Zamiast tego zapisano: „prace modernizacyjne na mps-1, 

powierzchnia 1750 m² - 1 szt.”. Tak ogólne sformułowanie przedmiotu umowy 

(bez szczegółowego kosztorysu) nie tylko uniemożliwiło, w ocenie NIK, prawidłowe 

                                                 
17 Postępowanie przetargowe nr ICB/07/2004. 
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rozliczenie wykonanego zakresu robót, ale również porównanie oferty z cenami rynkowymi 

na etapie wyboru wykonawcy. Izba ocenia takie działanie jako nierzetelne. 
 

NIK negatywnie ocenia przypadki sporządzania protokołów odbioru dostaw sprzętu 

i wyposażenia na placach budów, bez przedstawicieli Zakładu (Inwestora-Zamawiającego). 

Kontrola wykazała łącznie 40 takich protokołów odbioru o łącznej wartości 

19.134,9 tys. zł18. Wskazani w składzie komisji odbiorowej przedstawiciele Zakładu, 

składali podpisy pod protokołami stwierdzającymi zgodność dostaw z zamówieniem 

(pod względem ilościowym, parametrów technicznych i jakościowych oraz zabezpieczenia 

podczas transportu i magazynowania) po przesłaniu tych protokołów do siedziby Zakładu 

w Warszawie, co NIK ocenia jako działania nierzetelne. 

–  Zadanie 2WI 15006 – dostarczenie radaru typu backbone. 

NIK negatywnie ocenia realizację zadania 2 WI 15006 - dostarczenie radaru typu backbone 

w Zamościu. Inwestycja miała być zakończona w 2007 r. Do czasu kontroli NIK w 2010 r., 

nie rozpoczął się montaż głównych elementów radaru. Powyższy stan rzeczy spowodowany 

był ponad czteroletnim opóźnieniem w realizacji zadania 2WI 15012 - budowa stanowiska 

radarowego w Zamościu. Do końca zakończenia kontroli zadanie to nie zostało wykonane. 

– Wybór inwestora zastępczego. 

NIK negatywnie ocenia wybór inwestora zastępczego na realizację pakietu CP 9B0401, 

związany z realizacją inwestycji pn. Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy. 

Stwierdzono naruszenia „Regulaminu udzielania zamówienia objętego tajemnicą 

państwową” 19. Dyrektor Zakładu unieważnił decyzję o powołaniu komisji przetargowej 

z 27 maja 2004 r. i nie powołał nowej komisji, firma biorąca udział w negocjacjach 

nie złożyła wniosku o dopuszczenie do postępowania, a przedstawiciele Zakładu (dyrektor 

i 2 pracowników) nie złożyli oświadczeń o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania. 

Stanowiło to naruszenie, odpowiednio: §3 ust. 7, § 12 ust. 2 oraz § 4 ww. Regulaminu. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia opóźnienia ZIOTP w zakresie wyłonienia 

nowego inwestora zastępczego dla pakietu CP 2A0022 (dla inwestycji na lotniskach 

                                                 
18 Z tego: w zadaniu 2PL 15002 - 13 protokółów na kwotę 4.493,6 tys. zł, w zadaniu 2AF 15105 – 

15 protokółów na kwotę 8.854 tys. zł i w zadaniu 2AF 15102 – 12 protokółów na kwotę 5.787,3 tys. zł. 
19 Regulamin udzielania zamówienia publicznego objętego tajemnicą państwową zgodnie z przepisami 

o ochronie informacji niejawnych oraz ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa (…) pakiet 
CP 9B0401 Centrum Szkolenia Sił Połączonych – zastępstwo inwestycyjne i konsulting (…)” – 
zatwierdzony przez Sekretarza Stanu – I Zastępcę Ministra Obrony Narodowej - (niepublikowany). 
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i składach mps). W wyniku zaprzestania działalności inwestora zastępczego NEE&PMC, 

zawarta z nim umowa została rozwiązana. Do dnia zakończenia kontroli tj. przez 

28 miesięcy Zakład (z powodu przewlekłego trybu postępowania) nie wyłonił nowego 

inwestora zastępczego, którego brak opóźniał rozpoczęcie inwestycji na lotnisku w Mińsku 

Mazowieckim oraz zgłoszenie 20 zakończonych i przekazanych użytkownikom w latach 

2007-2008 inwestycji, w celu przeprowadzenia wymaganej przepisami NATO Wspólnej 

Inspekcji Formalnego Odbioru JFAI (Joint Formal Acceptance Inspection)20.  

– Zadania: 2AF 15073- modernizacja hangaru na lotnisku w Łasku, 2WI 15009- budowa 

posterunku radarowego w Brzoskwini. 

 

NIK ocenia pozytywnie zakończone i przekazane użytkownikom 2 inwestycje: 

modernizacja hangaru na lotnisku w Łasku (zadanie 2AF 15073) oraz budowa posterunku 

radarowego w Brzoskwini (zadanie 2WI 15009). 

 

W użytkowanym przez Jednostkę Wojskową Nr 1158 w Łasku zmodernizowanym 

hangarze (zadanie 2AF 15073) zamontowano urządzenia zapewniające prawidłowe 

i bezpieczne użytkowanie obiektu. Zamontowane urządzenia i wyposażenie były 

utrzymywane w sprawności, a wykonawca terminowo usunął usterkę w ramach gwarancji. 

W opinii użytkownika modernizacja hangaru, usprawnia realizację zadań obsługowych 

samolotów wielozadaniowych F-16. 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie właściwie zabezpiecza funkcjonowanie 

Posterunku Radarowego Dalekiego Zasięgu w Brzoskwini (zadanie 2WI 15009). 

Do 31 maja 2014 r. obiekt obejmuje 10 letnia gwarancja powykonawcza. Zainstalowany 

sprzęt i urządzenia były odpowiednie do wykonywanych zadań. Obsługę i konserwację 

urządzeń wykonywano przez przeszkolony personel.  

3.2.3. Nadzór nad realizacją zadań NSIP 

W ocenie NIK nadzór Ministra Obrony Narodowej nad przebiegiem procesu inwestycyjnego 

był nieskuteczny. Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON, wykonujący nadzór w imieniu 

Ministra Obrony Narodowej nie realizował tego zadania w części istotnych funkcji Zakładu21, 

                                                 
20 Zgodnie z przepisami obowiązującymi w NATO, Zakład zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego 

zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od przekazania inwestycji użytkownikowi. 
21 Określonych w pkt 3 ppkt 1,3, 4 i 5 decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 4/MON z dnia 11 stycznia 

 2002 r. oraz w pkt 3 ppkt 5 załącznika Nr 1 do wymienionej decyzji. 
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takich jak: proces planowania, udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, 

dostawy, usługi i finansowanie zamierzeń inwestycyjnych, prowadzenie ewidencji księgowej 

oraz sprawowanie nadzoru nad inwestorami zastępczymi. 

Na brak nadzoru Zakładu nad inwestorami zastępczymi wskazują również rezultaty kontroli 

prowadzonej w okresie od 1 do 10 marca 2010 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

(Departament Infrastruktury MON). W kontroli, której tematem była prawidłowość opłacenia, 

wskazanych przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie22, faktur, stwierdzono 

niezrealizowanie niektórych umów, lub ich części (dokumentacji budowlanej dot. studium 

energetycznego lotniska Malbork, projektów demontaży zbiorników mps i projektów 

monitoringu środowiska wodno-gruntowego) pomimo opłacenia 5 faktur na łączną kwotę 

3.552,5 tys. zł. 

Natomiast Biuro Audytu Wewnętrznego MON w przesłanym w dniu 18 sierpnia 2008 r. 

Dyrektorowi Generalnemu MON sprawozdaniu z audytu wykonanego w Departamencie 

Infrastruktury MON i Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego23, 

wskazywało na potrzebę zdefiniowania zadań wynikłych z obowiązku pełnienia nadzoru 

nad Zakładem oraz informowało, że inwestycje NSIP mają szczególny charakter i wynikają 

z umów międzynarodowych, a ich realizacja jest obowiązkiem państwa członkowskiego 

i z tego powodu regulacja prawna dotycząca ww. kwestii powinna mieć rangę ustawy.  

NIK negatywnie ocenia nadzór Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego nad inwestorami zastępczymi. W okresie objętym kontrolą Zakład 

ze względu na brak odpowiedniego przygotowania pod względem organizacyjnym 

i kadrowym, nie nadzorował działalności inwestorów zastępczych24, co stanowiło 

naruszenie pkt 3 ppkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ZIOTP, stanowiącego załącznik Nr 1 

do decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 4 z dnia 11 stycznia 2002 r., zobowiązującego 

Zakład do sprawowania nadzoru nad inwestorami zastępczymi na etapie opracowywania 

dokumentacji budowy, realizacji prac budowlano-montażowych i rozliczania inwestycji. 

Zakład nie zatrudniał pracowników z potwierdzoną przez niezależny organ znajomością 

procesu budowlanego oraz umiejętnościami praktycznego zastosowania wiedzy 

                                                 
22 Pismo Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2010 r. – sygn. Akt Po. Śl. 129/09. 
23 Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego „Ocena nadzoru nad realizacją inwestycji 

budowlanych” – zadanie Nr 4/2008 przesłane do Dyrektora Generalnego MON i do Dyrektora 
Departamentu Infrastruktury MON pismem Nr 169/AW z dnia 18 sierpnia 2008 r. 

24 Dotyczy inwestorów zastępczych realizujących inwestycje kontrolowane i usterkowane przez NIK. 
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technicznej25, przez co nie posiadał możliwości rzetelnej weryfikacji zadań wykonywanych 

przez inwestorów zastępczych. 

Stwierdzono, że w umowach objętych kontrolą wykonywanie nadzoru inwestorskiego 

Zakład powierzał wyłącznie inwestorom zastępczym, których przedstawiciele zgodnie 

z postanowieniami określonymi w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy „Prawo budowlane”26 oraz 

w rozdziale 3 i § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 

28 kwietnia 2006 r.27 posiadali uprawnienia budowlane potwierdzone złożeniem egzaminu 

przed właściwym organem izby inżynierów budownictwa. Z uwagi na to, że pracownicy 

pionu inwestycyjnego Zakładu nie posiadali określonych wyżej kwalifikacji - inwestorzy 

zastępczy pozostawali bez fachowego nadzoru podczas realizacji inwestycji.  

Natomiast wyrażenie przez Zakład zgody na pobieranie przez inwestorów zastępczych 

stałego wynagrodzenia bez względu na czas realizacji inwestycji - ograniczyło motywację 

inwestorów zastępczych do terminowego i oszczędnego wykonywania zadań. 

Umowy z wykonawcami wielokrotnie aneksowano, a procesy inwestycyjne w zakresie 

kosztów i terminów realizacji przedłużano, nawet o kilka lat, przy wydatnym wzroście 

kosztów, czego przykładem są m.in. budowy składów mps na lotniskach w Malborku 

i Poznaniu-Krzesinach (zadania: 2AF 15102 i 2AF 15105), co przedstawiono w pkt 3.2.2 

informacji. 

3.2.4. Księgi rachunkowe 

Badanie ksiąg rachunkowych przeprowadzono w Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego w Warszawie. W celu oceny skuteczności systemu księgowości 

i kontroli finansowej (badanie zgodności) oraz oceny rzetelności ksiąg (badanie 

wiarygodności), przy pomocy metody monetarnej28 wybrano 616 dowodów księgowych, 

dotyczących operacji finansowych na kwotę 482.840,1 tys. zł, które wraz z 20 dowodami 

księgowymi dobranymi metodami niestatystycznymi29 na łączną kwotę 487.866,7 tys. zł, 

                                                 
25  Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.). 
26   Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. 
27   Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm. 
28  W metodzie monetarnej prawdopodobieństwo wylosowania konkretnego dowodu księgowego jest wprost 

proporcjonalne do wartości operacji dokumentowanej danym dowodem. 
29  Dobór niestatystyczny dotyczył wybranych 6 pozycji zamówień publicznych, z tego 3 o najwyższych 

wartościach i 3, które z racji faktur cząstkowych nie znalazły się w próbie monetarnej, ale wysokość 
zamówienia wskazywała na celowość jego kontroli. Łączna wartość tych dowodów wyniosła 
5.026,5 tys. zł. 
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stanowiły 26% łącznej kwoty wydatków zrealizowanych w ramach NSIP w badanym 

okresie tj. od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2010 r. 

Na podstawie ww. badań wydano następujące opinie: 

- o zgodności systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej (poprawności formalnej 

dowodów/zapisów księgowych): negatywna, 

- o wiarygodności ksiąg rachunkowych: pozytywna. 

W zakresie poprawności formalnej dowodów księgowych stwierdzono nieprawidłowość 

o charakterze systematycznym – na wszystkich dowodach brak było stwierdzenia 

zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca 

ujęcia dowodu w księgach rachunkowych, tzw. dekretacji. Stanowiło to naruszenie art. 21 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości30. Na 71 dowodach 

księgowych (11% zbadanych) dokonano korekt zapisów bez naniesienia daty dokonania 

poprawki, co stanowiło naruszenie art. 22 ust. 3 ww. ustawy. 

Ponadto kontrola wykazała, że w księgach rachunkowych w polu „Treść operacji” zamiast 

zrozumiałego tekstu, skrótu lub kodu opisu operacji wprowadzono tekst „Opłata faktury” 

lub „Zobowiązanie wobec firmy”. Było to niezgodne z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy 

o rachunkowości. Nieprawidłowość dotyczyła 67.689 zapisów co stanowiło 73% łącznej 

ilości księgowań31, co NIK ocenia jako działanie nierzetelne. 

3.2.5.  Sprawozdawczość, rozliczenia zadań 

W okresie objętym kontrolą Minister Obrony Narodowej z powodu niewłaściwej 

interpretacji ustaleń Rady Ministrów nie składał Prezesowi Rady Ministrów rocznych 

informacji z przebiegu realizacji inwestycji NATO w kraju. Było to niezgodne z pkt 3 ppkt 

2 lit. d Protokółu ustaleń Nr 33/99 z posiedzenia Rady Ministrów z 26 sierpnia 1999 r. 

 

W ocenie NIK w Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego roczne 

plany finansowe – o których mowa w § 14 decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony 

narodowej oraz w § 42 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 

                                                 
30 Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm. 
31 Z tego w 2007 r. – 16.734 zapisów (91% łącznej ilości księgowań w roku 2007), w 2008 r. – 20.936 (82%) , 

w 2009 r. – 10.823 (54%), w 2010 r. – 932 (25%). 
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i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę 

organizacyjno-prawną32 - sporządzono prawidłowo. Kilkudniowe opóźnienia w sporządzaniu 

tych planów za lata 2009-2010 (odpowiednio 4 i 10 dni), nie miały wpływu na organizację 

i przebieg procesów inwestycyjnych.  

Kwartalne sprawozdania z realizacji centralnych planów rzeczowych w ramach inwestycji 

NSIP za lata 2007-2010 zostały sporządzone terminowo33. Stwierdzono zgodność 

wybranych sprawozdań34 z dokumentacją źródłową realizowanych zadań35. 

Kwartalne analizy gospodarki finansowej Zakładu uzasadnione wnioskami zostały również 

sporządzone terminowo36, a roczne rozliczenia z dysponentem głównym części 29 – Obrona 

narodowa, dotyczące udziału strony polskiej w programie inwestycyjnym NATO wykonano 

w ustalonej formie, terminach i zgodnie z ewidencją księgową.  

Zakład terminowo sporządzał rozliczenia zakończonych zadań inwestycyjnych 

i sprawozdań dla Kwatery Głównej NATO, jednakże organowi temu nie zgłoszono 

20 inwestycji - zakończonych i przekazanych użytkownikom w latach 2007-2008, w celu 

przeprowadzenia wymaganej przepisami NATO Wspólnej Inspekcji Formalnego Odbioru 

JFAI (Joint Formal Acceptance Inspection)37.  

Okresowe informacje z realizacji zamierzeń NSIP zostały przedstawione Ministrowi 

Obrony Narodowej terminowo, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej 

nr 149/MON z dnia 29 marca 2007 r. i nr 7/MON z dnia 14 stycznia 2008 r.38 

                                                 
32   Dz. U. Nr 116, poz. 783. 
33   Zgodnie z § 38 decyzji Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad 

opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6). 
34   Sprawozdanie z 4 października 2007 r., z 21 stycznia 2009 r., z 7 października 2009 r. 
35  Dot. 6 zadań: 2AF 15047 – budowa budynku eskadrowego w Mińsku Maz., 2 AF 15028 – budowa 

płaszczyzny postoju samolotów w Powidzu, 2AF 15073 – remont hangaru i budowa nowego hangaru, 
modernizacja drogi kołowania w Łasku, 2PL 15002 – modernizacja i rozbudowa składów mps 
w Cybowie, 2 AF 15105 – budowa składów mps na lotnisku w Krzesinach, 2 AF 15102 – budowa 
składów mps na lotnisku w Malborku. 

36 Zgodnie z § 18 ust. 7 „Szczegółowego zakresu działania Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu  
Północnoatlantyckiego” (niepublikowany). 

37  Zgodnie z przepisami obowiązującymi w NATO, Zakład zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego 
zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od przekazania inwestycji użytkownikowi. 

38 Decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad 
opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89), Decyzja Nr 
7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad opracowywania 
i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6). 
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3.2.6. Przedsiębiorcy polscy w inwestycjach NSIP na obszarze 

państw członkowskich NATO 

W ramach zadań związanych z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w Programie 

Inwestycyjnym Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa 

(NSIP) w dniu 26 sierpnia 1999 r. Rada Ministrów ustaliła, że Minister Gospodarki będzie 

badał i potwierdzał w formie „Deklaracji uprawnienia” wiarygodność finansową, 

profesjonalną i techniczną przedsiębiorców polskich ubiegających się o udział w realizacji 

inwestycji NATO, zarówno w kraju, jak i na obszarze pozostałych państw członkowskich 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, po zasięgnięciu w tej sprawie opinii 

Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych oraz Obrony 

Narodowej39. Wystawiona przez Ministra Gospodarki „Deklaracja uprawnienia” stanowiła 

certyfikat umożliwiający polskim przedsiębiorcom uczestnictwo w międzynarodowych 

przetargach dotyczących inwestycji NATO na terenie krajów członkowskich. 

 NIK ocenił działania Ministra Obrony Narodowej  w tym obszarze jako nierzetelne, 

ponieważ wydał pozytywne opinie 18 przedsiębiorcom nie mając wiedzy na temat 

ich wiarygodności finansowej. Ponadto spośród 40 opinii, dwie wydano z zachowaniem 

obowiązującego terminu 7 dni, natomiast pozostałe w czasie od 8 do 25 dni tj. w 95% 

przypadków po upływie obowiązującego terminu.  

Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła pozytywnie 

realizację zadań w zakresie inwestycji NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (opiniowanie 

przedsiębiorców) przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   

W okresie objętym kontrolą, Ministerstwo wydało 42 pozytywne opinie dotyczące 

przedsiębiorców ubiegających się o udział w przetargach na inwestycje NATO. Spośród 

ww. przedsiębiorców trzydziestu posiadało koncesję MSWiA na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

W 12 opiniach dotyczących przedsiębiorców nieposiadających koncesji, ograniczono się 

do stwierdzenia, iż brak jest podstaw do wniesienia zastrzeżeń wobec wskazanej firmy.  

                                                 
39 Protokół ustaleń Nr 33/99 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. – sygnatura  

RM 001-33-99 (niepublikowany). 
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W trakcie kontroli ustalono, że Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA 

w dniu 1 marca 2004 r. poinformował Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, iż zaopiniowano kilkadziesiąt firm, z których jedynie w sprawie kilku 

Departament dysponował odpowiednią wiedzą, gdyż posiadały one koncesje 

na wykonywanie działalności gospodarczej.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli MSWiA nie dysponowało wystarczającą wiedzą 

o wiarygodności finansowej, profesjonalnej i technicznej wnioskodawców, bowiem nawet 

dane w zakresie niezbędnym do uzyskania koncesji nie w pełni informują o tego rodzaju 

wiarygodności. 

Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, oceniła pozytywnie 

realizację przez Ministra Spraw Zagranicznych zadań w zakresie inwestycji NATO 

w dziedzinie bezpieczeństwa (opiniowanie przedsiębiorców ). 

W kontrolowanym okresie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęły 42 pisma 

z Ministerstwa Gospodarki w sprawie zaopiniowania wiarygodności przedsiębiorców, 

ubiegających się o udział w realizacji inwestycji NATO. Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych odpowiedziało na 28 pism (66,7%). MSZ nie posiadało i nie gromadziło 

danych pozwalających opiniować przedsiębiorstwa w wymaganym zakresie. Od sierpnia 

2009 r. wstrzymano wydawanie opinii, ponieważ powierzone Ministrowi Spraw 

Zagranicznych zadanie opiniowania przedsiębiorstw nie odpowiadało możliwościom 

działania Ministerstwa.  

Minister Spraw Zagranicznych podjął uzasadnione działania mające na celu weryfikację 

zadań MSZ w procesie opiniowania wiarygodności przedsiębiorców. W ocenie NIK zostały 

one jednak podjęte z opóźnieniem i niekonsekwentnie, ponieważ nie doprowadziły do zmiany 

procedury potwierdzania zdolności przedsiębiorców do ubiegania się o zamówienia NATO. 

Najwyższa Izba Kontroli, pomimo stwierdzonych uchybień, oceniła pozytywnie realizację 

przez Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Stałego Przedstawiciela 

Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zadań 

w zakresie inwestycji NATO w dziedzinie bezpieczeństwa. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że Stały Przedstawiciel RP przy NATO należycie 

reprezentował interesy Polski oraz sporządzał sprawozdania z posiedzeń Komitetu 

Infrastruktury NATO m.in. do Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki 

oraz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Informacje 
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o przetargach międzynarodowych na realizacje inwestycji NATO na terenie państw 

członkowskich Traktatu oraz materiały i dokumenty NATO dotyczące programu NSIP 

przekazywano terminowo Ministrowi Gospodarki. Informacje o przetargach oraz materiały 

i dokumenty NATO dotyczące programu NSIP Stałe Przedstawicielstwo przesyłało do 

wielu instytucji, również do takich które nie odgrywały żadnej roli w procesie 

powiadamiania polskich przedsiębiorców o przetargach, czy wystawienia „Deklaracji 

uprawnień” (np. ambasada Polski w Brukseli). 

Stwierdzono dwa przypadki (na 14 zbadanych spraw) przekazania przez Stałe 

Przedstawicielstwo „Deklaracji uprawnień” polskich przedsiębiorców organizatorom 

międzynarodowych przetargów inwestycyjnych NATO po 5 dniach od upływu terminu 

złożenia ofert. W konsekwencji powyższego wykluczono polskie przedsiębiorstwo 

(Centrum Badawczo-Produkcyjno-Usługowego CECCOM z Bydgoszczy) z możliwości 

udziału w przetargach.  

NIK ocenia pozytywnie podjęcie przez Stałego Przedstawiciela RP przy NATO40 działania 

mającego na celu zaniechanie wydłużonej ścieżki przesyłania „Deklaracji uprawnień” 

(za pośrednictwem Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli). Zostały one jednak podjęte 

z opóźnieniem i niekonsekwentnie, ponieważ nie doprowadziły do usprawnienia 

tego procesu. 

Zadania Przedstawicielstwa związane z inwestycjami NATO w dziedzinie bezpieczeństwa, 

były wykonywane przez I Sekretarza Stałego Przedstawicielstwa RP przy NATO, 

lecz w odniesieniu do tego stanowiska stwierdzono brak szczegółowego zakresu 

obowiązków oraz procedur wykonawczych w obszarze o którym mowa. 

  

 

                                                 
40 Pismo z dnia 19 lutego 2008 r. skierowane do Ministerstwa Przemysłu Nr 267/Fax/NATO/08. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

Najwyższa Izba Kontroli nie przeprowadzała dotychczas kontroli stanu realizacji 

wybranych inwestycji podjętych w ramach „Programu inwestycyjnego NATO w dziedzinie 

bezpieczeństwa”. 

Program kontroli opracowano na podstawie analizy stanu prawnego w zakresie 

kontrolowanej działalności, dokumentów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Stałego 

Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwa Obrony 

Narodowej oraz publikacji prasowych. 

Doboru celowego jednostek dokonano ze względu na ich umiejscowienie w procesie 

przygotowania i przebiegu realizacji wybranych inwestycji realizowanych i zrealizowanych 

przez NATO, stopień zaangażowania w kontrolowaną problematykę ze względu 

na obecność na terenie ich działania oraz zakres wykorzystania środków NATO 

i krajowych.  

Badania zostały przeprowadzone w formie kontroli wykonania zadań i kontroli 

prawidłowości, w oparciu o standardy kontroli NIK oraz zalecenia metodyczne, w tym 

zalecenia metodyczne dotyczące kontroli obszarów zagrożonych korupcją.  

  

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po 

zakończeniu kontroli 

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzono 8 protokółów kontroli. 

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania w wystąpieniach pokontrolnych 

ocen, uwag i wniosków. Łącznie skierowano 8 wystąpień pokontrolnych, zawierających 

9 wniosków, zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości 

i uchybień. 

Kierownicy wszystkich kontrolowanych jednostek, z wyjątkiem Ministra Obrony 

Narodowej, poinformowali o przyjęciu wniosków pokontrolnych NIK do realizacji.  

NIK sformułowała ocenę negatywną w odniesieniu do kluczowej spośród skontrolowanych 

jednostek: Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (z powodu 

wieloletnich opóźnień i przekroczeń planowanych kosztów inwestycji, zaniedbań 
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w przygotowaniu procesu inwestycyjnego i prowadzeniu ewidencji księgowej, a także 

nieskutecznego nadzoru nad przebiegiem procesów inwestycyjnych. Działalność Ministra 

Obrony Narodowej, Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji – oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Stałego Przedstawicielstwa RP 

przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

Działalność Jednostki Wojskowej w Łasku i Rejonowego Zarządu Infrastruktury 

w Krakowie – oceniono pozytywnie. 

Nie było przypadku odmowy podpisania protokółów kontroli przez kierowników jednostek 

kontrolowanych. 

Zastrzeżenia Ministra Obrony Narodowej do wystąpienia pokontrolnego (po kontroli 

przeprowadzonej w Ministerstwie Obrony Narodowej) zostały wysłane z przekroczeniem 

ustawowego terminu 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego NIK i stosownie 

do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, nie zostały przyjęte jako złożone po terminie. Niemniej 

zostały poddane wszechstronnej analizie i zostały uwzględnione przy opracowywaniu 

informacji o wynikach kontroli. 

W związku z likwidacją Zakładu (jednostki budżetowej) z dniem 31 grudnia 2010 r. 

i utworzeniem w dniu 1 stycznia 2011 r. Zakładu (instytucji gospodarki finansowej)  

- dyrektor „nowego” ZIOTP nie przyjął wystąpienia pokontrolnego, zwrócił je do NIK 

oraz poinformował, że instytucja gospodarki budżetowej ZIOTP wprawdzie weszła w prawa 

i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Skarb Państwa – Zakład Inwestycji 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego działający do dnia 31 grudnia 2010 r., a także 

przejęła na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego pozostałe po likwidacji zakładu 

budżetowego mienie oraz środki pieniężne, należności i zobowiązania, jednakże zgodnie 

z obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi nie stała się jego następcą prawnym. 

Z uwagi na realizowanie przez nowo powołany Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego zakresu zadań tożsamego z zakresem zlikwidowanego ZIOTP 

i nieadekwatnymi do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK działaniami 

Zakładu, zaistniało realne ryzyko dalszego pogłębienia stwierdzonych nieprawidłowości – 

NIK na podstawie art. 60 ust 1 ustawy o NIK przekazała wystąpienie pokontrolne z kontroli 

ZIOTP Ministrowi Obrony Narodowej jako kierownikowi jednostki nadrzędnej nad ZIOTP. 
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W dniu 6 maja 2011 r. Minister Obrony Narodowej złożył zastrzeżenia do wymienionego 

wyżej wystąpienia pokontrolnego. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli po rozpatrzeniu 

na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2011 r. zastrzeżeń zgłoszonych przez Ministra Obrony 

Narodowej – uchwałą Nr 41/2011 oddaliło zastrzeżenia w całości. 

Zawarte w wystąpieniach pokontrolnych wnioski zmierzające do poprawy realizacji zadań 

przez te jednostki, dotyczyły przede wszystkim: 

a) w Ministerstwie Obrony Narodowej: 

– określenia szczegółowych zasad wykonywania nadzoru nad przebiegiem inwestycji 

NATO; 

– organizacji procesu inwestycyjnego w sposób zapewniający efektywną i oszczędną 

realizację inwestycji NSIP; 

– podjęcia działań w celu weryfikacji celowości, określonego w Protokóle ustaleń 

Nr 33/99 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 26 sierpnia 1999 r., obowiązku 

opiniowania przez Ministra Obrony Narodowej wiarygodności finansowej 

przedsiębiorców ubiegających się o udział w realizacji inwestycji NATO. 

b) w Ministerstwie Gospodarki: 

– przeanalizowania zasadności opiniowania przez Ministrów (Obrony Narodowej, 

Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnętrznych i Administracji) wiarygodności 

finansowej, technicznej i profesjonalnej przedsiębiorców oraz podjęcie stosownych 

działań celem urealnienia procesu opiniowania.  

c) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

– podjęcia działań w celu weryfikacji określonego w protokóle ustaleń nr 33/99 

z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 26 sierpnia 1999 r. procesu opiniowania przez 

Ministra SWiA wiarygodności finansowej, technicznej i profesjonalnej 

przedsiębiorców. 

d) w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

w Brukseli: 

– zapewnienia terminowego działania w zakresie przekazywania „Deklaracji 

uprawnienia” organizatorowi przetargu.  

e) w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Krakowie: 
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– analizy stosowanych form nadzoru nad realizacją usług komunalnych ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad gospodarności.  

f)  W Zakładzie Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: 

– podjęcia działań organizacyjnych i kadrowych w celu zapewnienia skutecznego 

nadzoru inwestorskiego; 

– podjęcia działań celem usprawnienia skuteczności systemu kontroli wewnętrznej 

i wyeliminowania przypadków nieprawidłowego prowadzenia ewidencji finansowo-

księgowej. 

Z udzielonych odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne wynika, że z 9 sformułowanych 

wniosków pokontrolnych - 4 wnioski są w trakcie realizacji.  

4.3. Finansowe rezultaty kontroli 

W wyniku kontroli nr P/10/084 stwierdzono nieprawidłowość finansową na kwotę 

2.410,7 tys. zł., z tytułu wydatkowania tej kwoty z naruszeniem prawa. [str. 16 informacji]. 
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5. Załączniki 

5.1. Wykaz skrótów i nazw użytych w informacji 

NSIP – (NATO Security Investment Programme) Program Inwestycji NATO w Dziedzinie 

Bezpieczeństwa. 

MPS – materiały pędne i smary. 

CP – (Copability Package) pakiet inwestycyjny. 

JFAI – (Joint Final Accetance Inspection) - Wspólna Inspekcja Odbiorowa. 

COFFA – (Certificate of Final Financial Acceptance) - Rozliczenie finansowe inwestycji, 

uzyskanie certyfikatu finansowego. 

ZIOTP – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

 

5.2. Wykaz podmiotów objętych kontrolą oraz jednostek 

organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrolę 

L.p. Jednostka kontrolowana Jednostka kontrolująca 

1. Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa 

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 

3. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Warszawa 

4. Ministerstwo Gospodarki Warszawa 

5. 

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej 

przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii 

Zachodnioeuropejskiej w Brukseli 

6. 
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

Warszawa 

7. Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków 

8. Jednostka Wojskowa Nr 1158 Łask 

Departament Obrony 

Narodowej i Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 
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5.3. Wykaz osób zajmujących w latach 2007 - 2010  
   stanowiska kierownicze w kontrolowanych jednostkach 

 

Okres zajmowania 
stanowiska, sprawowania 

funkcji 
Lp. Nazwa kontrolowanej 

jednostki Stanowisko 
Stopień wojskowy, 

Imi ę i Nazwisko 
od do 

Radosław Sikorski 31.10.2005 r. 06.02.2007 r. 

Aleksander Marek 
Szczygło 

07.02.2007 r. 15.11.2007 r. 1. Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

Minister 

Bogdan Klich 16.11.2007 r. nadal 

Grzegorz Woźniak 31.10.2005 r. 15.11.2007 r. 
2. Ministerstwo Gospodarki Minister 

Waldemar Pawlak 16.11.2007 r. nadal 

Ludwik Dorn 31.10.2005 r. 7.02.2007 r. 

Janusz Kaczmarek 8.02.2007 r. 7.08.2007 r. 

Władysław Stasiak 8.08.2007 r. 15.11.2007 r. 

Grzegorz Schetyna 16.11.2007 r. 13.10.2009 r. 

3. 
Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

Minister 

Jerzy Miller 14.10.2009 r. nadal 

Anna Fotyga 09.05.2006 r. 16.11.2007 r. 
4. Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych 
Minister 

Radosław Sikorski 16.11.2007 r. nadal 

Jerzy Nowak 21.02.2002 r. 19.09.2007 r. 

5. 

Stałe Przedstawicielstwo 
Rzeczypospolitej Polskiej 
przy NATO i UZE 
w Brukseli 

Ambasador 
Bogusław Winid 20.09.2007 r. nadal 

Zbigniew Śliwa 29.12.2006 r. 18.10.2009 r. 

Michał Hejduk 19.10.2009 r. 21.12.2009 r. 6. 
Zakład Inwestycji 
Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego 

Dyrektor 

Stanisław Zawada 28.12.2009 r. 31.12.2010 r. 

7. 
Rejonowy Zarząd 
Infrastruktury 
w Krakowie 

Szef 
Zarządu 

Adam Garczyński 19.12.2005 r. nadal 

płk Arkadiusz 
Poluszyński 

1.07.2006 r. 30.06.2007 r. 

płk Władysław 
Leśnikowski 

1.07.2007 r. 3.01.2010 r. 8. Jednostka Wojskowa 
Nr 1158 w Łasku 

Dowódca 

płk Dariusz 
Malinowski 

04.01.2010 r. nadal 
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5.4. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 

działalności 

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 231, poz. 1701 ze zm.). 

2. Traktat Waszyngtoński (Dz. U. z 2000 r. Nr 87, poz. 970). 

3. Karta Narodów Zjednoczonych (Dz. U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.). 

4. Dyrektywa NATO AC/4-D/2261 (wydanie 1996) - dostępna na portalu 

Ministerstwa Gospodarki pod adresem „bip.mg.gov.pl”. 

5. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 

poz. 1014 ze zm.). Uchylona z dniem 1.01.2006 r. przez art. 244 ust. 1 ustawy 

z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.). 

6. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 

z 2009 r. Nr 152, poz. 1223). 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 ze zm.). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 131, poz. 913) – utraciło moc 

16 listopada 2007 r., a od dnia 20 listopada 2007 r. obowiązuje Rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony 

Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1597). 

9. Protokół ustaleń Nr 33 posiedzenia Rady Ministrów w dniu 26 sierpnia 1999 r. – 

sygnatura RM 001-33-99, do użytku służbowego (niepublikowany). 

10. Decyzja Nr 347/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2004 r. 

w sprawie opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych 

(niepublikowana). 

11. Decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. 

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych 

(Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 89) - uchylona z dniem 11 lutego 2008 r. przez 

decyzję Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. 

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych 

(Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6 ze zm.). 



Załączniki 

 32 

12. Decyzja Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 stycznia 2008 r. 

w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych 

(Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 6). 

13. Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2002 r. 

w sprawie utworzenia „Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego” (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 4 ze zm.). 

14. Decyzja Nr 215/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 2004 r. 

w sprawie zasad uczestnictwa resortu obrony narodowej w „Programie 

Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie 

Bezpieczeństwa (NSIP) (Dz. Urz. MON z 2004 r., Nr 9, poz. 100). 
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5.5. Wykaz organów, którym przekazano informację  

o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 

5. Minister Obrony Narodowej 

6. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

7. Minister Spraw Zagranicznych 

8. Minister Gospodarki 

9. Prokurator Generalny 

10. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

11. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

12. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

13. Szef Obrony Cywilnej Kraju 

14. Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej 

15. Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej 

16. Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej 

17. Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej 

 


